
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa Yesus datang ke dunia untuk mati? Tuhan 

menciptakan Adam, wakil kepada kita, tanpa dosa. Tetapi 

menolak otoritas Tuhan dan tidak taat. Pada saat itu , dosa, 

kematian dan terpisah dari dari Tuhan memasuki dunia – 

baik secara spiritual ataupun secara fisik. Semua ciptaan 

telah cemar, dan dosa asal manusia mempengaruhi setiap 

generasi. Betapa keadaan yang sulit dan tanpa harapan.  

Dalam belas kasihan-Nya, Bapa mengutus anaknya yang 

Tunggal ke dunia, dilahirkan dari dari anak dara perawan, 

menjadi manusia seperti kita. Selama hidupnya Yesus 

memegang hukum dengan sempurna, yang tidak ditaati 

Adam. Pada waktu yang sudah ditentukan Yesus bersedia 

menanggung hukuman dosa dari Tuhan – semua dosa yang 

telah dan akan kita buat, hutang yang tidak pernah bisa 

kita bayar. Sesudah tiga hari, Tuhan melalui Roh Kudus, 

dengan penuh kemenangan bangkit dari kematian.  

Inilah berita baik itu bahwa pengorbanan Yesus di kayu 

salib, kita, anak anak-Nya didamaikan dengan Tuhan, dosa 

kita diampuni, berharga di hadapan Tuhan dan dijamin 

memiliki kehidupan kekal di surga. Keselamatan dari awal 

sampai akhir adalah pekerjaan Tuhan sendiri, anugerah 

dari Tuhan dan bukan hasil dari perbutan baik kita. (Efesus 

2: 8-9) 

Bagaimana kita meresponi berita baik itu?  “Sebab jika 

kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah 

Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu 

akan diselamatkan. (Roma 10:9). Bersyukur atas 

keselamatan yang begitu besar, kita hanya menceritakan 

kepada orang lain: “Ia mengasihi saya dan memberikan 

diri-Nya sendiri untuk saya, orang berdosa.” 

Pokok Doa Indonesia 

1.   Doakan persiapan pra-Paskah, peringatan Jumat 

Agung sampai Paskah nanti agar terjadi kebangkitan rohani 

bagi jemaat dan melalui perayaan Paskah sebagai puncak 

peringatan pengorbanan Yesus dan karya keselamatan Allah 

bagi umat manusia, segenap jemaat mengalami anugerah 

Tuhan, menerima berkat rohani dan berkomitmen hidup 

dalam kekudusan. 

2.   Doakan untuk pemilu pada April 2019 mendatang. 

Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. 

Doakan juga untuk pemerintah di Indonesia: Presiden, 

Wakil Presiden, Kabinet, DPR/MPR, Pemerintah pusat 

sampai ke daerah. Biar roh yang takut akan Tuhan 

dinyatakan bagi mereka semua dan oleh pertolongan Tuhan 

mereka diberikan kuasa otoritas-Nya untuk memimpin 

bangsa Indonesia. 

3.   Doakan bagi bangsa dan negara Indonesia agar 

perlindungan Tuhan dinyatakan, bangsa kita dijauhkan dari 

bencana, terorisme, dan berbagai isu yang mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. Biarlah bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang adil dan makmur serta menjadi berkat 

yang besar bagi bangsa-bangsa. 

4.   Berdoa untuk gereja-gereja Indonesia yang ada di 

Korea. Biarlah semua gereja mengalami pertumbuhan dan 

kebangkitan. Semua Jemaat Tuhan juga bertumbuh dalam 

iman dan kerohanian mereka sehingga mereka juga 

mengambil peran aktif dalam memenuhi panggilan Tuhan 

dan menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama. 
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Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”  
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa 

bersama. 

April 2019 

Berdoa Bagi Wanita Agar Menerima Anugerah 

Keselamatan 

Apa itu Injil? Injil adalah “berita baik” dari Tuhan yaitu 

Kristus mati karena dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 

bahwa Dia dikuburkan, dan bahwa Dia telah dibangkitkan 

pada hari yang ketiga (1 Korintus 15: 1-4). Injil bukan saja 

tentang Kristus. Dia adalah Injil.  

 



Mari Berdoa. 

1. Doakan agar wanita Kristen mengerti bahwa: “Karena kita ini 
buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 
pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya 
kita hidup di dalamnya. (Efesus 2:10) 

2. Doakan agar wanita mengerti bahwa Tuhan, melalui ciptaan-Nya, 
menyatakan kebenaran tentang Diri-Nya sendiri dan memegang 
semua tanggungjawab. (Roma 1:20) 

3. Doakan wanita yang telah diselamatkan agar menyadari bahwa 
ketaatan kepada Tuhan merupakan bukti kasihnya untuk Kristus. 
Yesus menyatakan: "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan 
menuruti segala perintah-Ku” (Yohanes 14:15) 

4. Doakan wanita Kristen di seluruh dunia bersukacita bahwa: 
“ sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam 
Kristus Yesus. (Roma 8: 1) 

5. Doakan agar wanita mengetahui bahwa: Inilah hidup yang kekal itu, 
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang 
benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. (Yohanes 
17:3) 

6. Doakan agar wanita Kristen percaya diri bahwa: “Akan hal ini aku 
yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di 
antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari 
Kristus Yesus. (Filipi 1:6) 

7. Doakan agar wanita mengerti bahwa Tuhan yang Kudus itu 
membenci dosa dan bahwa semua dosa bertentangan dengan Tuhan. 
“Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan 
melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil 
dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.” (Mazmur 51:6) 

8. Doakan agar para ibu Kristen belajar Firman Tuhan sehingga 
mereka bisa mengajar anak-anaknya, “ Kamu harus mengajarkannya 
kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau 
duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, 
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun;” (Ulangan 
11:19) 

9. Doakan para wanita agar mengetahui bahwa keselamatan hanya 
datang dari Yesus Kristus saja, tidak ada jalan lain: “"Akulah jalan dan 
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada 
Bapa, kalau tidak melalui Aku. (Yohanes 14:6) 

10. Doakan agar program Women of Hope membimbing para wanita 
untuk menemukan harapan dan pemulihan di dalam Yesus Kristus, 
kepada-Nya Allah mengurapi-Nya “"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh 

sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik 
kepada orang-orang miskin; (Lukas 4: 18-19) 

11. Doakan wanita Kristen agar: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu…….Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. (Markus 12: 30-31) 

12. Doakan wanita yang belum percaya Tuhan Yesus agar memohon 
kepada Tuhan: “Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka 
untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal 
kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, 
karena terlepas dari jerat Iblis” (2 Tim 2: 25-26) 

13. Doakan agar wanita Kristen bercahaya dihadapan orang lain, 
seperti yang Yesus katakan: “supaya mereka melihat perbuatanmu 
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." (Matius 5:16) 

14. Doakan agar program Women of Hope memberi semangat pada 
orang percaya, dan menunjukkan Kristus kepada orang yang belum 
percaya dan dengan setia menyatakan Injil Yesus Kristus kepada 
bangsa-bangsa. 

15. Doakan agar para wanita menyatakan: “Tuhan, kepada siapakah 
kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal; 
dan kami telah percaya dan tahu, bahwa Engkau adalah Yang Kudus 
dari Allah." (Yohanes 6: 68-69) 

16. Setiap istri Kristen tahu kecantikan batin lebih utama:“tetapi 
perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan 
perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut 
dan tenteram,yang sangat berharga di mata Allah.(1 Petrus 3: 4) 

17. Doakan Allah Bapa menghancurkan benteng spiritual yang 
membutakan para wanita yang belum percaya dan menghalangi 
mereka melihat terang: “, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil 
tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. (2 Korintus 4: 
4) 

18. Doakan tim TWR Women of Hope di seluruh dunia agar  
memiliki kemurahan Tuhan atas mereka, dan Tuhan meneguhan 
perbuatan tangan mereka, (Mazmur 90:17) 

19. Doakan mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan agar 
mereka di dalam Dia, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, 
bertambah teguh dalam iman ….. melimpah dengan syukur. (Kolose 
2:6-7) 

20. Doakan para wanita Kristen agar bersedia  berbagi dan mereka 
tidak malu membagikan Injil sebab: “ Injil adalah kekuatan Allah yang 
menyelamatkan setiap orang yang percaya, (Roma 1: 16) 

21. Doakan agar Tuhan membuka mata para wanita yang belum 
percaya: “supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan 
dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya memperoleh pengampunan 
dosa.” (Kisah Para Rasul 26:18) 

22. Doakan agar orang Kristen menyatakan bahwa: “Karena begitu 
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yohanes 3: 16) 

23. Doakan agar para wanita mendengar dan merespon kata-kata 
Yesus: “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban 
berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.  Pikullah kuk yang 
Kupasang dan belajarlah pada-Ku, (Matius 11: 28) 

24. Doakan para wanita yang mendengarkan program Women of 
Hope bisa mengunjungi Rumah Hana atau berpartisipasi dalam 
kelompok doa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menggerakan 
hati mereka: “terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam 
di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. (Yakobus 1: 
21) 

25. Doakan agar para wanita Kristen menyatakan bahwa Yesus 
adalah kegenapan dari apa yang dikatakan nabi Yesaya: 
“ "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 
seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel 
(Matius 1:23; Yesaya 7:14) 

26. Doakan agar Tuhan memberi keberanian kepada para wanita 
Kristen untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. “Betapa indahnya 
kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, …. 
memberitakan kabar baik, (Yesaya 52: 7) 

27. Doakan agar para wanita Kristen dikuatkan dengan janji Tuhan: 
“Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang 
tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya 
bagi kita semua” (Roma 8: 31-34) 

28. Doakan agar anak anak Tuhan memuji Dia karena Ia sabar, 
“ karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 
supaya semua orang berbalik dan bertobat.” (2 Petrus 3: 9) 

29. Doakan agar orang Kristen bersukacita atas pemenuhan maksud 
Tuhan di dalam Yesus Kristus, “karena Engkau telah disembelih dan 
dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-
tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.( Wahyu 5: 9-10) 

30. Doakan agar semua orang mengerti bahwa satu hari: “.. kita 
semua harus menghadap takhta pengadilan Allah.  Karena ada 
tertulis: "Demi Aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang 
akan bertekuk lutut di hadapan-Ku. (Roma 14: 10-12) 


